
 
 

 
 

  

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. január 19-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas Tímea, Farkas 

László, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Nagy Gábor, Rácz 

Tamás, Szabó Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Farkas Patrik 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezleten elhangzottakról. Elmondta, 

hogy a felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatos kérdésekről egyeztettek. Jelezte, hogy a 

2011. évi ideiglenes és technikai keretek rendezése a mai nap folyamán befejeződött. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.2 Szabó Imre beszámolt a hétfői vezetői értekezleten elhangzottakról, ahol Kovács 

Andrást helyettesítette. Itt a bérkompenzációról beszéltek, aminek kapcsán elhangzott, 

hogy nem várható létszámleépítés az egyetemen. Dr. Péceli Gábor rektor úr jelezte, 

hogy a dékánok kérésére az Egyetem nevében nem fogja támogatni a nyelvvizsga 

amnesztia bevezetését.  

1.3 Szabó Imre beszámolt a hétfői Rektori Tanácson elhangzottakról, ahol Kovács Andrást 

helyettesítette. Itt a Szenátus 2012. január 30-ai ülésének anyagait tekintették át: a 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzatát és az 

aktuális egyetemi tanári kinevezéseket. Az SzMSz-szel kapcsolatban további egyeztetés 

szükséges a Jogi Csoporttal.  

1.4 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

nemzetközi hallgatói referens beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy megindult 

egy szerződéskötési folyamat, aminek következtében a jövőben a Diákközpont átveszi a 

Menedzsment Szakkollégiumtól az ESTIEM (European Students of Industrial 

Engineering and Management) szervezet pályázatainak ügyintézését. Jelezte, hogy a 

következő alkalommal a Külügyi Börze az Állásbörzétől külön, de megegyező 



 
 

 
 

időpontban és helyszínen lesz megrendezve. Elmondta, hogy az Erasmus programmal 

Magyarországon tartózkodó külföldi hallgatók számára szervezett rendezvények, 

kirándulások a jövőben a MISz Nonprofit Kft. szervezésében történnek majd. Jelezte 

továbbá, hogy a HKT iroda bebútorozása folyamatban van. Hoffer Dávid kérdésére 

Szabó Imre válaszul elmondta, hogy tudomása szerint az AIESEC, az ESN és az 

IAESTE elégedett a jelenlegi szervezeti kialakítással, a BEST pedig szeretne továbbra is 

visszakerülni az intézménybe. Szabó Imre a Karrier Irodával kapcsolatban elmondta, 

hogy tavaszi félévben megrendezendő Állásbörze szervezése során sor kerül majd egy 

média pályázatra, amiről még egyeztet az illetékes EHK tagokkal. A Támpont Irodával 

kapcsolatban elmondta, hogy 2012. január 20-21 között megrendezésre kerül az Educatio 

Felsőoktatási Kiállítás. Az Adminisztratív Csoport működésével kapcsolatosan jelezte, 

hogy a gazdálkodási tevékenységek jelenleg még nem üzemelnek, várhatóan a 2012. 

január 23-tól indul el a 2012-es gazdasági év. 

- Szabó Imre távozott – 

1.5 Kovács András beszámolt a keddi EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. Ennek kapcsán organogram segítségével bemutatta az újonnan kialakításra 

került szervezeti struktúrát. Berzlánovich Imre kérte, annak ellenére, hogy a Kari 

Hallgatói Képviseletek nincsenek közvetlen rákényszerítve a Hallgatói Szolgáltató 

Központ (HSzK) használatára, ez a szervezeti egység legyen preferálva részükről. 

Vermes Boldizsár érdeklődött, hogy ha két lehetőség is rendelkezésre áll, akkor nem 

lesz-e hosszadalmas a működés. Kovács András elmondta, a kari gazdasági referensek 

bármikor benyújthatják igényeiket a HSzK dolgozói számára, de emellett lehetőséget kell 

adni arra is, hogy ahol hagyománya van az egyes rendezvények Kari Öntevékeny 

Körökön keresztül történő lebonyolításának, ott ez megmaradhasson. Kálmán László 

jelezte, hogy várhatóan a közeljövőben minden KHK fokozatosan átvált arra, hogy a 

HSzK segítségével intézze gazdasági ügyeit, és így fokozatosan racionalizálódik a 

működés. Hoffer Dávid kérdésére Kovács András válaszul elmondta, hogy az elmúlt hét 

folyamán már küldött értesítő levelet a KHK elnököknek a változásokról. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a jövő héten a kollégiumok államosításával kapcsolatos 

egyeztetésen vesz részt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban.  



 
 

 
 

1.7 Kovács András elmondta, hogy az elmúlt időszakban egyeztetett Dr. Becker Gábor 

dékánnal, aki a Solar Decathlon projekt szervezésével kapcsolatosan kérte a segítségét.  

1.8 Kovács András elmondta, hogy a hét folyamán nála járt a Magyar Villamosmérnök- 

Informatikus Hallgatók Egyesületének pár tagja, és bemutatták működésüket. 

1.9 Kovács András elmondta, hogy az alapítványok és egyesületek kollégiumi 

székhelyhasználati ügyében folyamatosan egyeztet a Jogi Csoporttal.  

1.10 Kovács András elmondta, hogy részt vett egy megbeszélésen, ahol a Portál rendszer 

jelenlegi helyzetéről és jövőjéről egyeztettek. A soron következő EHK ülésen vendég lesz 

Kreutzer Richárd, aki bemutatja korábban említett prezentációját. 

1.11 Kovács András elmondta, hogy a kollégiumi internet szolgáltatáshoz használt 

eszközöket a kért formában eddig csak az ÉPK HK küldte meg részére. Kérte, hogy 2012. 

január 26-ig minden KHK pótolja ezen hiányosságát. 

1.12 Kovács András javasolta, hogy amennyiben a Schönherz Zoltán Kollégium internet 

szolgáltatásával kapcsolatban felmerült megállapodásról a szolgáltató megállapodik a 

Jogi Csoporttal, úgy az EHK további követelményeket ne támasszon irányukba. Ezt a 

javaslatot az EHK 15-0-0 arányban támogatta. 

1.13  Kovács András jelezte, hogy minden KHK elnöktől megérkezett a tájékoztató levél az 

általuk támogatásra javasolt kollégiumi mentorokról. 

1.14  Fekete Dóra előterjesztette a Kollégiumi mentor pályázatokra vonatkozó javaslatot (1. 

sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban támogatott. 

1.15  Kovács András jelezte, hogy a VBK HK elnöke az EHK támogatását kérte az Egyetemi 

Vegyész Teremlabdarúgó Torna költségeinek finanszírozásához (2. sz. melléklet). 

Kovács András javasolta, hogy a VBK HK ilyen irányú költségeinek finanszírozására 

inkább pályázzon az EHK által kiírt Sportrendezvény pályázatra. Továbbá javasolta azt 

is, hogy amennyiben változatlan formában pályázik a VBK HK, úgy az EHK támogassa a 

rendezvényt a kért mértékben. Ezt a javaslatot az EHK 15-0-0 arányban támogatta. 

1.16  Kovács András jelezte, hogy több KHK honlapján is problémák vannak az ülések 

emlékeztetőinek hibás megnevezésével, azok elmaradásaival, illetve több honlapon 

nincsenek kihirdetve a KHK elnökök fogadóórájának időpontjai. Azt kérte, hogy a KHK-

k ezeket a hiányosságokat, hibákat mihamarabb javítsák, pótolják. 



 
 

 
 

1.17 Szentesi Anett előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatra vonatkozó 

javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban támogatott. 

1.18 Szentesi Anett előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat pontozására 

vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban támogatott. 

1.19 Szentesi Anett előterjesztette az Erasmus pályázatok támogatására vonatkozó javaslatát 

(5. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-1-0 arányban támogatott. 

1.20 Szentesi Anett előterjesztette a Makett pályázat során felmerült költségek 

finanszírozására vonatkozó javaslatát (6. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban 

támogatott. Vermes Boldizsár kérdésére. Kovács András elmondta, hogy a pályázaton 

nyertes hallgatók nyereményeinek kifizetésére a tavaszi félév első kifizetési időpontjában 

kerül sor.  

1.21 Fekete Dóra előterjesztette a Kollégiumi Felvételi eljárás során kialakult várólista 

töltésére vonatkozó javaslatát (7. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban 

támogatott. 

1.22 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten azzal 

foglalkozott, miért is kellett sok költségtérítéses hallgatónak az elmúlt időszakban a 

Központi Tanulmányi Hivatalban aláírnia az új képzési szerződését. Jelezte, hogy Belső 

Oktatási Bizottsági ülés nem volt ugyan a héten, de a következő ülésen véleményezendő 

anyagokat (OHV kérdőívek, kreditrendszer felülvizsgálata) megküldte a tagok számára. 

Kérte, hogy ha a tárgyfelvétellel kapcsolatos problémákat, észrevételeket jelezzék neki a 

KHK-k. 

1.23 Vermes Boldizsár beszámolt a hallgatói térítések és juttatások területén történtekről. 

Elmondta, hogy zajlik a kollégiumi felvételi eljárásokhoz tartozó szociális pályázatok 

feltöltése és bírálása.  

1.24 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a várólista töltés szabályairól, és a 

kollégiumban található klubok rendkívüli nyitva tartásáról volt szó. Elmondta, hogy 

utánajárt, mi az oka a hirtelen kiírt kártérítési tételeknek. Polonkai László (GMF 

Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettes) tájékoztatása alapján először az EGR – MGR 

váltás miatt hiányoztak a kiíráshoz szükséges pénzügyi kódok, majd pedig a szükséges 



 
 

 
 

egyeztetések miatt csúszott a fizetési tételek kiírása. Fekete Dóra elmondta, hogy az 

említett tételek esetében a fizetési határidő 2012. február 15. lett, de kérvényezni lehet a 

határidő kitolását egy későbbi időpontra. Jelezte, hogy megérkezett a Házirendekben 

szereplő fizetési tételekkel kapcsolatban a Jogi Csoport állásfoglalása. Az állásfoglalás 

szerint, mivel a tételek már régóta szerepelnek a Házirendben, csak a beléptető 

rendszerek hiánya miatt nem kerültek kiírásra, így a tételek kiírása jogilag megtehető. A 

díjak efélévi elengedésével/kiírásával kapcsolatban, jövő hét folyamán Belső Kollégiumi 

Bizottsági ülést tart. 

1.25 Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy jövő héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tart. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Hoffer Dávid elmondta, hogy jól haladnak a kari Erasmus fórumok, már közel 100 

résztvevő volt az eddig megszervezetteken. Kovács András kérte, hogy minden KHK 

jelezzen vissza neki, hogy a kari kapcsolattartóikat megkeresték-e a kari bizottságok a 

pályázatok egyeztetése kapcsán.  

2.3 Vermes Boldizsár kérte, hogy a következő heti Hallgatói Jogorvoslati Bizottságokban 

helyettesítse valaki. Rácz Tamás vállalta, hogy helyettesíti őt. 

  



 
 

 
 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. január 26. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. január 24. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. január 24. (kedd) 10:00  

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. január 24. (kedd) 17:00 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. január 19. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kollégiumi mentor pályázatok Fekete Dóra 

2 Egyetemi Vegyész Teremlabdarúgó Torna Kovács András 

3 Egyetemi BME ösztöndíj pályázat Szentesi Anett 

4 Egyetemi BME ösztöndíj pályázat pontozása Szentesi Anett 

5 Erasmus pályázatok támogatása Szentesi Anett 

6 Makett pályázat során felmerült költségek Szentesi Anett 

7 Kollégiumi Felvételi eljárás során kialakult várólista töltése  Fekete Dóra 

 












